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��  IInnlleeiiddiinngg

Wie op internet zoekt naar "ruimtelijke kwaliteit" krijgt ruim ���� zoekresultaten
voorgeschoteld� Ruim ���� daarvan scoren ook op het zoekwoord "beleid"� Dit
bevestigt onze indruk dat het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit van onze leef�
omgeving vaak als centrale doelstelling voorkomt in beleidsplannen� Daarmee geeft
men aan niet sectoraal maar integraal te denken� Want ruimtelijke kwaliteit omvat
gebruikswaarde belevingswaarde en toekomstwaarde� En met die toekomstwaarde
geeft men aan ook aan de langere termijn te denken� Geen snelle succesjes maar
duurzame resultaten waarop latere generaties kunnen voortbouwen�

Tegenover deze ferme intenties staat een dagelijkse praktijk van de ruimtelijke plan�
vorming die weerbarstig is� Om te beginnen is ruimtelijke kwaliteit een containerbe�
grip waar iedereen iets anders onder verstaat� Ditterwijl het bij het maken van een
plan juist belangrijk is om een gezamenlijk idee te ontwikkelen van de na te streven
kwaliteit� Veel plannen stokken vervolgens in de uitvoering� En komt het wel tot uit�
voering dan stuiten we gedurende het traject van uitvoering op allerlei dilemma’s� Er
moeten afwegingen worden gemaakt tussen zaken die op het eerste gezicht niet te
combineren lijken� Hoe kunnen we ervoor instaan dat we straks als de plannen zijn
uitgevoerd ook iets tot stand hebben gebracht waar we nog voor ���� achter
staan? Vaak is dat laatste niet het geval� Bij de start van de plannen was er weliswaar
een gedeeld streven iets moois te maken� Maar in de loop van het proces van plan�
ning en uitvoering is steeds meer de haalbaarheid voorop komen te staan� En wat
wordt er dan uiteindelijk bereikt in termen van ruimtelijke kwaliteit? 

Reden voor Habiforum om � samen met Innonet de RMNO en het Ruimtelijke
Planbureau � aan de slag te gaan met het begrip ruimtelijke kwaliteit� In ���� starten
deze partners daarom het onderzoeksprogramma Ruimtelijke Kwaliteit bij
Meervoudig Ruimtegebruik� Met als eerste tastbare product het boekje "Kwaliteit in
Meervoud" dat begin ���� verschijnt� Het boekje presenteert een analysekader voor
ruimtelijke kwaliteit dat een opstap zou moeten bieden voor gemeenschappelijk taal�
gebruik� Een methodiek om in projecten met diverse belanghebbenden de 
kwalitatieve ambities van het project boven tafel te krijgen� 

Om te toetsen of dit werkt organiseert Habiforum vanaf najaar ���� een serie 
practica in diverse delen van het land� De aanpak wordt in deze practica getest en
verder uitgewerkt� De vraag is hoe het �gestructureerd � nadenken over ruimtelijke
kwaliteit kan bijdragen aan het proces van planontwikkeling� In deze operationele
fase lanceert Habiforum nog tal van andere projecten waarin allerlei kanten van
ruimtelijke kwaliteit en meervoudig ruimtegebruik aan bod komen (zie bijlage �)� 

Nu voorjaar ���� rondt Habiforum het traject af� Tijd om de balans op te maken�
Vandaar deze synthese ruimtelijke kwaliteit die tot doel heeft de resultaten van het
traject te analyseren en met elkaar te verbinden� Met als rode draad de vraag: heeft
het gebruik van het analysekader geholpen om het begrip ruimtelijke kwaliteit tot
leven te brengen? En: wat kunnen we leren van de practica; hoe kan de formule van
de practica verbeterd worden? De conclusies van deze analyse zijn voorjaar ���� in
een Expert Meeting voorgelegd aan een groep deskundigen� In grote lijnen kon men
instemmen met de conclusies� Wel werden suggesties gedaan voor betere afstem�
ming begrippen en werkwijzen op de praktijk van het planproces� Die suggesties zijn
in deze rapportage verwerkt�

�



��  VVaann  ttoovveerrffoorrmmuullee  ttoott  ddeennkk��  eenn  ppllaannkkaaddeerr

Niemand is tegen ruimtelijke kwaliteit� Sterker nog iedereen is ervoor� Maar waar�
voor precies? De indruk bestaat dat er veel verschillende invullingen van ruimtelijke
kwaliteit in omloop zijn� Ruimtelijke kwaliteit is een toverformule die handen en voe�
ten verdient zo besluiten Habiforum de RMNO en het Innonet (toen nog NRLO)� Zij
geven onderzoekers opdracht het begrip ruimtelijke kwaliteit "te conceptualiseren en
te operationaliseren"� Met andere woorden: om het begrip te verhelderen� Met als
concreet eindresultaat een analysekader dat als instrument in discussies over ruimte�
lijke kwaliteit kan dienen�  

Het kader combineert twee benaderingen van ruimtelijke kwaliteit� De ene is de
bekende reeks ontwerpeisen � gebruikswaarde belevingswaarde en toekomstwaarde �
zoals we die ook tegenkomen in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening� De andere is
de reeks belangen bekend uit een advies van de VROM�raad bedoeld voor de Vijfde
Nota Ruimtelijke Ordening� Als we de ontwerpeisen in een matrix kruisen met de
belangen kunnen we de kruispunten inkleuren met trefwoorden ofwel kenmerken
van ruimtelijke kwaliteit� Via de ontwerpeisen worden dus per belang de kenmerken
van ruimtelijke kwaliteit ingevuld� Zie onderstaande matrix� Op dit (conceptuele)
niveau gaat het om tamelijk abstracte begrippen die voor elke praktijksituatie con�
creet gemaakt kunnen worden� 

Het boekje "Kwaliteit in meervoud" werkt de matrix uit voor twee concrete voorbeel�
den van meervoudig ruimtegebruik: stationslocaties en Waardevolle
Cultuurlandschappen een beleidscategorie van bijzondere agrarische landschappen�
Om een voorbeeld te geven: bij de operationele uitwerking van bereikbaarheid voor
stationslocaties treffen we "de aanwezigheid en samenhang tussen netwerken" aan�
Voor een specifieke stationslocatie wordt dat dan de aanwezigheid van een netwerk
dat A met B verbindt� 

Oktober ���� geeft Habiforum de "Handreiking ruimtelijke kwaliteit" uit met daarin
wenken voor het gebruik van de matrix in de speciaal voor dit doel georganiseerde
practica ruimtelijke kwaliteit� 

�

EEccoonnoommiisscchh  
bbeellaanngg

SSoocciiaaaall  
bbeellaanngg

EEccoollooggiisscchh
bbeellaanngg

CCuullttuurreeeell  
bbeellaanngg

GGeebbrruuiikkss��
wwaaaarrddee

Allocatie�
efficiency

Bereikbaarheid
Externe effecten

Multi�purpose

Toegang
Verdeling
Deelname

Keuze

Veiligheid Hinder
Verontreiniging

Verdroging
Versnippering

Keuzevrijheid
Verscheidenheid

Ontmoeting

BBeelleevviinnggss��
wwaaaarrddee

Imago 
Attractiviteit

Ongelijkheid
Verbondenheid

Veiligheid

Ruimte Rust
Schoonheid
Gezondheid

Eigenheid
Schoonheid

Contrast

TTooeekkoommsstt��
wwaaaarrddee

Stabiliteit/
flexibiliteit

Agglomeratie
Cumulatieve

attractie

Insluiting
Cultures of 

poverty

Voorraden
Ecosystemen

Erfgoed
Integratie

Vernieuwing



��  PPrraaccttiiccaa  rruuiimmtteelliijjkkee  kkwwaalliitteeiitt

Waarom wilden we dit goederendistributiecentrum eigenlijk ook weer zo graag? Is
het slopen van die flats eigenlijk wel een goed middel voor de verbetering van het
woonmilieu in deze wijk? Is met die herinrichtingvan het landelijk gebied niet meer
vernield dan verbeterd? Wie bewaakt eigenlijk de consistentie in het gehele proces
van start tot finish? Of is het een estafette waarin steeds een andere instantie het
stokje overneemt? Maar is het dan wel zeker dat de volgende loper het oorspronke�
lijke doel voor ogen heeft of slaat die halverwege de rit rechts of links af het bos in?  

Dergelijke vragen vormen de achtergrond van de practica ruimtelijke kwaliteit die
Habiforum in samenwerking met diverse partners organiseerde� Met als centrale
vraag of het mogelijk is het begrip ruimtelijke kwaliteit zodanig operationeel te
maken dat het in het planvormingsproces een duidelijk en prettig bruikbaar richt�
snoer voor alle partijen vormt� Vier practica ruimtelijke kwaliteit zijn er inmiddels
geweest� Het vijfde practicum met als thema de ontwikkeling van een transferium in
Steenwijk zal in de loop van ���� worden gehouden� 

De vier afgeronde practica gaan over zeer verschillende ruimtelijke vraagstukken van
stedelijk naar landelijk en van lokaal naar regionaal� Ook verkeert men in elk practi�
cum in een andere fase van het planproces� Doorslaggevend voor succes is het
enthousiasme van de partners in de organisatie en uiteraard van de deelnemers aan
de practica� De samenstelling van de groep deelnemers verschilt per practicum van
meer ambtelijk gericht tot een zeer brede samenstelling van belangengroepen en
overheden�

�

BBOOXX  ��    DDee  mmaattrriixx  oonnddeerr  ddee  GGooooggllee��ssccaannnneerr

‘Ruimtelijke kwaliteit’ op internet:  ���� hits  (Google zoekmachine �
 maart ����)�
Onderstaande tabel geeft aan hoe vaak binnen dit aantal de begrippen van de matrix
in combinatie met elkaar voorkomen op internet� 

Zo komt de combinatie van de drie begrippen ‘ruimtelijke kwaliteit’ ‘bele�
vingswaarde’ én ‘economisch’ ��� keer voor� Hetzelfde is gedaan voor andere combi�
naties in de tabel�
We zien dan dat belevingswaarde relatief hoog scoort� Meer dan ��� van de ��	�
keer dat het begrip op internet voorkomt is dat in combinatie met het begrip ruimte�
lijke kwaliteit� Dit stemt overeen met de conclusie uit praktijk en onderzoek dat ruim�
telijke kwaliteit in de eerste plaats wordt geassocieerd met beleving van de ruimte�
Gebruikswaarde en toekomstwaarde lopen vrijwel gelijk op� Dat is opvallend omdat
gebruikswaarde als afzonderlijk begrip veel vaker voorkomt op internet (���� hits)
dan toekomstwaarde (��� hits)� Relatief zijn ruimtelijke kwaliteit en toe�
komstwaarde dus ‘nauwer’ met elkaar verbonden� 
Verder zien we dat ‘economisch’ en ‘sociaal’ vaker voorkomen in combinatie met
ruimtelijke kwaliteit� De reden daarvan ligt statistisch gezien in het veel vaker voor�
komen van deze beide begrippen op internet namelijk ‘economisch’ (������� hits) en
‘sociaal’ (������� hits) dan de begrippen ecologisch (������ hits) en cultureel
(������� hits)� De beide laatste begrippen komen relatief dus juist veel voor in com�
binatie met ruimtelijke kwaliteit�

Waarvan in com�
binatie met:

‘Economisch’ ‘Sociaal’ ‘Ecologisch’ ‘Cultureel’

Gebruikswaarde ��� ��� �� 
�

Belevingswaarde ��� ��� ��� ���

Toekomstwaarde ��� ��� 
� 
�



KKAANN��ggeebbiieedd
De samenwerkende gemeenten van het KAN�gebied hebben enige jaren geleden een
structuurplan vastgesteld� Daarin zijn belangrijke zaken geregeld maar toch bestaat
het gevoel dat voor de langere termijn een meer samenhangende visie op de (ruimte�
lijke) ontwikkeling van het gebied zou moeten worden geformuleerd� Met wil daarbij
het denken over ruimtelijke kwaliteit en over meervoudig ruimtegebruik aangrijpen
om een stap verder te komen in deze richting� Men staat in dat opzicht geheel aan
het begin van een denkproces�

Het programma van het KAN�practicum heeft als eerste van de reeks een experi�
menteel karakter� Na enkele inhoudelijke inleidingen doorlopen de deelnemers drie
programmaonderdelen� Allereerst houden subgroepen een brainstorm  om er achter
te komen wat de deelnemers zien als de huidige en toekomstige ruimtelijke kwaliteit
van KAN� De vraagstelling daarbij is: "In ���� is het stedelijk Netwerk Arnhem�
Nijmegen een succes� Met welke trefwoorden uit de tabel of met welke andere tref�
woorden zou je het dat willen karakteriseren?" Aan de hand van die vraag vullen de
deelnemers de matrix min of meer systematisch in met noties over ruimtelijke kwa�
liteit� Zo ontstaat een bonte mengeling van intuïtieve gevoelens tot soms weloverwo�
gen oordelen gedachten suggesties waarderingen waarschuwingen ideeën en
visies� Bundeling van de resultaten van de drie subgroepen in één matrix geeft een
overzicht van alle genoemde kwaliteitsaspecten (zie bijlage �)�
In de tweede ronde van het practicum bekijken de deelnemers welke ontwikkelingen
er op het gebied afkomen� De opdracht van de derde ronde tenslotte is om na te gaan
welke opgaven en interventies perspectief bieden voor het versterken van de ruimte�
lijke kwaliteit in het KAN�gebied� Het blijkt in dit practicum een brug te ver om bij
deze stap direct voort te borduren op de resultaten van de eerste twee ronden�
Tijdsdruk en de gevolgde werkwijze zijn daar debet aan�

Na afloop van het practicum wordt alsnog een poging gedaan om dit verband te leg�
gen� Het blijkt dan goed mogelijk te zijn om een ordening aan te brengen in de vele
genoemde kwaliteiten� Door onderscheid te maken in meer concrete en meer abstrac�
te kwaliteitsbegrippen en door een thematische clustering ontstaan aangescherpte
‘profielen’: een economisch een sociaal een ecologisch en een cultureel profiel

�
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(Dauvellier; ����)� Een voorbeeld van een dergelijk profiel is te vinden in bijlage ��
Het maken van de profielen dient om verder te praten over de ordening van kwalitei�
ten en het belang van de kwaliteitskenmerken� Het biedt bovendien aanknopingspun�
ten voor actie� Zo blijkt dat de in het practicum genoemde interventies via deze
omweg toch te verbinden zijn met eerder genoemde ruimtelijke kwaliteiten�
Daardoor ontstaat een soort rudimentaire beleidsagenda� De belanghebbenden moe�
ten die nog wel bespreken en verder uitwerken� Het rapport van het practicum fun�
geert als input bij het opstellen van de "Visie stedelijk netwerk KAN" (Knooppunt
Arnhem�Nijmegen/Provincie Gelderland/KAN�gemeenten; ����)� 

BBuuuurrttsscchhaapp  ZZwwoollllee
Ook het practicum in Zwolle begint met een brainstorm geheel gericht op het
beschrijven van de gewenste ruimtelijke kwaliteit over ����� jaar� De volgende stap is
het ordenen van de genoemde kwaliteiten in profielen (economisch ecologisch soci�
aal cultureel) en daarbinnen in (circa vijf) clusters� Dit lukt goed� Tijdens de sessie
gaat men vrij uitvoerig in op de vraag of er op deze manier nieuwe discussiethema's
opkomen� Dit blijkt het geval te zijn� Zo zijn de thema's ‘Sociale samenhang & ont�
moeting’ en ‘Multiculturele samenleving’ nieuw in de discussie� Tegelijkertijd blijkt
dat sommige oude vertrouwde thema's � zoals het onderscheid binnendijks�buiten�
dijks gebied � geheel ontbreken� Er is tenslotte onvoldoende tijd om interventies en
acties te bedenken ter realisering van de kwaliteitsprofielen� Wel voeren de deelne�
mers nog een snelle inventarisatie uit van de kansen en risico’s die kleven aan ieder
van de profielen� 

Het projectteam Buurtschap Zwolle heeft de genoemde nieuwe thema’s inmiddels
opgepakt� Een concrete ‘interventie’ waaraan het Buurtschap nu werkt is het oprich�
ten van een buurtschapcentrum om daarmee de sociale samenhang en ontmoeting
met mensen van buiten het buurtschap te vergroten� Ook nieuwe partijen nemen
deel aan het denkproces zoals de Hogeschool Windesheim�

LLeeiiddeenn
In Leiden�Noord waar het derde practicum plaatsvindt is een wijkontwikkelingsplan
opgesteld in het kader van het Leidse Grotestedenbeleid (GSB)� Het doel van het
practicum is om de ambities van dit plan te koppelen aan de werkwijze van
Habiforum� 
Na een inventarisatie van kwaliteiten aan de hand van de matrix werken ook de
Leidse deelnemers aan vier profielen op basis van gewenste ruimtelijke kwaliteiten�
De aandacht gaat vooral naar het economische en het sociaal profiel van de wijk�
Gezien de problemen in de wijk is het streven weer ‘een gewone Leidse wijk’ te wor�
den� Daarbij komen enkele dilemma’s naar boven� Bijvoorbeeld de vraag of de econo�
mie van de wijk gestimuleerd moet worden door een nieuw geconcentreerd kanto�
rencomplex� Of moet juist overal in de wijk op plekken met potentie ruimte worden
gecreëerd voor kleinschalige bedrijvigheid en voor initiatieven van ondernemende
buurtbewoners? 
In het tweede deel van het practicum beschrijven de deelnemers de interventies en
ontwikkelingsperspectieven voor de wijk Leiden�Noord aan de hand van de kansen en
bedreigingen ter plekke� Helaas komen er nauwelijks nieuwe ideeën voor interventies
naar voren� De meeste suggesties zijn ook al te vinden in het Wijkontwikkelingsplan

HHoorrsstteerrmmeeeerr
In de Horstermeerpolder is sinds enige jaren een heftige discussie aan de gang over de
toekomst van de polder� Het is een gebied met gemengd wonen landbouw natuur en
kleinschalige bedrijvigheid� De polder ligt diep ten opzichte van de omgeving en trekt
daardoor veel kwelwater omhoog� Met het oog op waterproblemen wordt overwo�
gen de polder (deels) te vernatten ten behoeve van natuurontwikkeling� De bewoners
voelen zich door die ontwikkeling bedreigd terwijl de vernatting voor de waterbe�
heerders eigenlijk nog niet ver genoeg gaat� De vraag is nu hoe nieuwe ruimte kan
worden gecreëerd voor waterberging in combinatie met wonen werken natuur
recreatie of cultuurhistorie� Voordat ontwerpers opdracht krijgen om alternatieve
ideeën uit te werken wil men een ‘programma van eisen’ opstellen� Daaraan zullen de

	



ontwerpen moeten voldoen�
Het eerste onderdeel van het practicum is een excursie in het gebied� De drie belan�
gengroepen (bewoners waterbeheerders natuurbeheersers) krijgen achtereenvol�
gens de gelegenheid te tonen en toe te lichten welke kwaliteiten het gebied heeft of
juist ontbeert� Er wordt nog niet gediscussieerd maar wel veel gevraagd en toege�
licht� ’s Middags volgt een programma zoals in het Buurtschap Zwolle� Na een brain�
storm en clustering van kwaliteiten komt er zicht op de belangrijkste thema’s in ieder
van de vier ‘kwaliteitsprofielen’� Daarin blijken enkele nieuwe aandachtspunten naar
voren te komen� Zo wordt duidelijk dat iedereen inziet dat de ontwikkeling van de
polder moet worden geplaatst in het kader van de wijdere omgeving� Alleen in dat
bredere kader zijn de problemen op te lossen en de kansen te benutten� Ook komen
de deelnemers tot de conclusie dat een goede waterkwaliteit een gemeenschappelijk
belang is� Ze maken tot slot een eerste selectie van de meest prioritaire kwaliteitsei�
sen� Op de basis daarvan wordt in de weken daarna een concept programma van
eisen opgesteld (zie verder BOX � en bijlage �)� 




BBOOXX  ��  PPrrooggrraammmmaa  vvaann  EEiisseenn  vvoooorr  hheett  SSppiieeggeellpprroojjeecctt  HHoorrsstteerrmmeeeerr

Anders gaan denken over water dat is het doel van het Spiegelproject in de
Horstermeerpolder Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het rijk� Idee is om
wat minder te focussen op het water zo snel mogelijk uit de polders (en Nederland)
te pompen en wat meer op het langer vasthouden van water (waterberging)� Om dit
te bereiken is een duurzaam alternatief inrichtingsplan van de polder nodig waar ook
bewoners en gebruikers zich in kunnen vinden� Het Spiegelproject verkent de moge�
lijkheden daartoe� De verkenning start met een inventarisatie van alles wat er in
beleidsnota's is vastgelegd en de feiten over de waterhuishouding� Dan volgt een
serie keukentafelgesprekken met individuele bewoners� De bewoners maken in die
gesprekken duidelijk waarom het voor hen zo aantrekkelijk is om in de polder te
wonen� Met andere woorden: zij geven aan welke waarden de polder heeft� Tijdens
het practicum ruimtelijke kwaliteit werken de deelnemers deze waarden verder uit
tot kwaliteitsprofielen� Tot slot geven de deelnemers aan welke kwaliteiten ze het
belangrijkst vinden� 

Deze eerste aanzet tot een programma van eisen werken de uitvoerders van het
Spiegelproject later verder uit tot een lijst met eisen voor een basisontwerp� Deze lijst
begint met algemene eisen zoals "het ontwerpproces vormgeven in goede onderlinge
samenwerking en afstemming"� Ook het denken en ontwerpen op grotere schaal dan
de Horstermeerpolder vinden we terug op deze lijst evenals het uitgangspunt dat
meervoudig ruimtegebruik in combinatie met water een hoofdrol krijgt� De lijst ver�
volgt met specifieke ontwerpeisen op het sociale economische ecologische en cultu�
rele vlak� Deze zijn veelal direct te koppelen aan de kwaliteiten uit bovenstaande
tabel� Zo komt "hechte gemeenschap" terug als de volgende ontwerpeis: "Bewaren
van de sociale gemeenschap en eigen identiteit� De gemêleerde samenstelling van
bedrijven huizen en bewoners resulteert in een leefkern die niet opgaat in de massa"�

EEccoonnoommiisscchh SSoocciiaaaall EEccoollooggiisscchh CCuullttuurreeeell
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��  EEvvaalluuaattiiee

DDee  mmaattrriixx::  rruuiimm  ggeennooeegg  mmaaaarr  mmaagg  ggeeeenn  kkeeuurrsslliijjff  wwoorrddeenn
De matrix is behoorlijk complex� Van de deelnemers wordt nogal wat gevraagd wan�
neer zij zich een idee moeten vormen over de betekenis van de �� verschillende typen
van kwaliteit�  Een aantal  deelnemers voelt aanvankelijk enige weerstand tegen deze
ingekaderde manier van werken (Zwolle)� Al doende valt die scepsis vaak weg� In alle
practica blijkt men ook bij het benoemen van kwaliteiten in het ‘laatste vakje’ nog
voldoende nieuwe ideeën te krijgen� In Leiden ervaren sommige deelnemers de
matrix als een keurslijf dat gedeeltelijk overlapt met hun eigen inhoudelijke agenda�
Tijdens het practicum moeten ze hun agenda in een matrix persen die ze niet zelf
hebben bedacht� Dat wringt� De matrix gaat dan eerder als kapstok voor bestaande
ambities fungeren dan als inspirerend discussiekader� Ze gunnen zichzelf kennelijk
niet de vrijheid om met een nieuwe bril naar ruimtelijke kwaliteit te kijken� Hoe dan
ook in dit practicum voldoet het werken met de matrix niet aan de verwachtingen�
Het is goed mogelijk dat dit komt doordat de matrix niet zo geschikt is voor gebruik
in de planfase� Misschien zou er voor elke fase van het planningsproces een ander
instrument moeten zijn�  
Overwegend zijn er echter positieve geluiden� De matrix spreekt aan aldus de geïn�
terviewde deelnemers� Ze vinden wel dat er tijdens het practicum te weinig tijd was
voor instructie en uitwerking�
Het invullen van de matrix blijkt een compleet spectrum te geven van ruimtelijke
kwaliteiten� Alle genoemde kwaliteiten passen in het schema� Wel noemen de deelne�
mers zeer veel ‘andere’ kwaliteiten dan die welke de opstellers van het schema aange�
ven� In een reflectie vanuit het Buurtschap geeft Hans de Graaf (KDO Advies) aan dat
de matrix zijn nut bewezen heeft als een zoek� en controleschema� Vooral om te
checken of er niets over het hoofd gezien wordt en om de samenhang tussen de ver�
schillende wensen te zien� De ervaring in Zwolle wijst ook uit dat het niet zo heel veel
uitmaakt hoe "de matrix" er precies uitziet zo brengt een deelnemer aan de Expert
Meeting Ruimtelijke kwaliteit naar voren� Er zijn vele variaties mogelijk� Waar het
om gaat is dat zo'n matrix of schema een groep een bruikbaar kader biedt om wensen
te inventariseren� Je zou het volgens hem misschien beter "een matrix voor het zoe�
ken naar wensen" kunnen noemen dan "de matrix voor ruimtelijke kwaliteit"�
Een deelnemer wijst erop dat verschillende schaalniveaus niet in de matrix meegeno�
men kunnen worden� (Visser ����)  Een ander nadeel is dat er geen relaties worden
gelegd tussen verschillende gebieden� "Als je in één gebied veel ruimtelijke kwaliteit
hebt dan moet de rommel ergens anders heen"� De spanning van conflicterende
claims komt niet tot uiting� Een ingevulde matrix blijft in eerste instantie een ‘ver�
langlijstje’�

DDee  kkwwaalliitteeiittssvvrraaaagg  ssppeeeelltt  iinn  iieeddeerree  ppllaannffaassee
De ervaring in het practicum van Zwolle is dat het ook een jaar na de start van het
gebiedsproces nog zinvol is om een sessie rond ruimtelijke kwaliteit te organiseren al
verdient het misschien de voorkeur om er in de initiatieffase te mee te beginnen� In
de loop van het proces kan de matrix gebruikt worden om te bespreken wat er
terechtgekomen is van de oorspronkelijke wensen en waarden� Zwolse deelnemers
komen met de suggestie om na � à � jaar nogmaals een practicum ruimtelijke kwa�
liteit te houden om te zien of er veranderingen in inhoudelijke accenten zijn ont�
staan� Dan kan ook duidelijk worden of er een "rode draad" is uitgekristalliseerd� De
kwaliteitsvraag speelt dus in iedere planfase� Een practicum ruimtelijke kwaliteit kan
dan ook in elke fase nuttig zijn�

De deelnemers geven zelf ook aan veel aanknopingspunten voor vervolg te zien� Zo
zou het de moeite waarde zijn om de geopperde ideeën nog eens goed onder de loep
te nemen� Je zou elkaar nog eens goed door kunnen bevragen over de achterliggende
intenties om erachter te komen of iedereen echt hetzelfde verstaat onder bepaalde
begrippen� Het idee van het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal over ruim�
telijke kwaliteit wordt dus goed opgepakt� In Zwolle vindt men het jammer dat de
vraag "hoe realiseren we kwaliteitsprofielen" niet aan bod gekomen is� Hiervoor zou
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men met de clusters aan de slag kunnen gaan� De vraag is dan hoe het zit met voor�
genomen acties die voor een cluster op stapel staan� Is dat genoeg? Welke clusters
vragen meer acties? En hoe communiceren we de acties naar de buitenwereld?   

IInnhhoouuddeelliijjkkee  rreessuullttaatteenn::  hhooooppggeevveenndd  mmaaaarr  nnoogg  nniieett  bbaaaannbbrreekkeenndd
In twee van de vier practica komen duidelijk nieuwe thema’s en aandachtspunten aan
het licht (Zwolle Horstermeerpolder)� Voor beide practica geldt dat er inmiddels ook
een zekere follow�up op de nieuwe thema’s heeft plaatsgevonden� In de
Horstermeerpolder via het ‘programma van eisen’ in Zwolle via discussie over een
buurtcentrum� In het KAN heeft de rapportage van het practicum indirect doorge�
werkt in de "Visie stedelijk netwerk KAN"� Dat de resultaten van de practica na afloop
hun weg vinden is zonder meer hoopgevend� 

Daar staat tegenover dat de resultaten nog niet echt baanbrekend zijn� Zo lukt het bij
het eerste practicum in het KAN�gebied niet een brug te slaan tussen de verschillende
programmaonderdelen� Dat het achteraf wel mogelijk blijkt is een schrale troost en
het blijft natuurlijk de vraag hoe de deelnemers daar tegenaan kijken� De clustering
van kwaliteitskenmerken moet eigenlijk door de deelnemers zelf plaatsvinden� En
juist in het zelf clusteren ontstaat een eerste ‘agendavorming" (Zwolle
Horstermeerpolder)� Maar ook in de andere practica lukt het (nog) niet om een
goede doorwerking van de in de brainstorm genoemde kwaliteiten in gerichte inter�
venties te bereiken� We moeten constateren dat de gebruikte werkwijze daartoe nog
onvoldoende geëquipeerd is� Maar we zien wel lichtpuntjes� Er zijn voldoende aan�
knopingspunten om te concluderen dat er met een beter doordachte aanpak nog veel
meer te bereiken valt�

FFoorrmmuullee  vvaann  ddee  pprraaccttiiccaa::  eeeenn  lleeeerrpprroocceess
Van de ervaringen met de vier practica valt veel te leren� Een belangrijke les is dat er
in een practicum meer ruimte voor verbreding en onthechting nodig is dan er in
Leiden was� Deelname van belanghebbenden (of juist buitenstaanders) die zich nog
niet hebben gecommitteerd zou voor een doorbraak hebben kunnen zorgen� Nu was
de institutionele binding van de deelnemers te groot� Daardoor leken de ambities van
de brainstorm sterk op de doelen van het wijkontwikkelingsplan� Een breed samenge�
stelde groep van deelnemers stimuleert de creativiteit en de discussie� Angst voor
aanvaringen en ‘ontijdige’ discussie hoeft men daarbij niet te hebben� Praten over na
te streven kwaliteiten leidt in principe tot een positieve instelling van deelnemers� 
Zij moeten daarbij wel voldoende ruimte krijgen om hun eigen verhaal te doen�  De
excursie die in de Horstermeerpolder vooraf ging aan het eigenlijke practicum werd
door de deelnemers als bijzonder leerzaam ervaren omdat abstracte "waarden" aan�
schouwelijk werden gemaakt� 

Brainstormen gebeurt in principe vanuit het individu en zonder tegenspraak� Bij het
clusteren van kwaliteiten blijkt het interactieve element belangrijk� In Zwolle spreekt
men lovend over de interactie tussen leden van het projectteam: "er is echt samenge�
werkt deze middag"� De deelnemers brengen veel kansen naar voren� De clustering
ervaren ze bovendien als uiterst nuttig� De stappen van vakjes in de matrix via cluste�
ring naar thema's verlopen goed� Overleg in kleine subgroepen stimuleert de discussie
over kwaliteiten en over belangrijke gezamenlijke inhoudelijke thema’s� 

Bij alle practica is de beperkt beschikbare tijd een knelpunt� In een halve dag is het
ondoenlijk een weloverwogen stap te maken van kwaliteiten naar daaraan gerelateer�
de interventies� Laat staan dat bij dat laatste ook nog eens de mogelijkheden van
meervoudig ruimtegebruik systematisch worden verkend� In de twee practica van een
hele dag wordt deze stap ook niet gezet� Bij KAN is dat te wijten aan de onervaren�
heid met de werkwijze� Achteraf gezien had daar in plaats van de inventarisatie van
‘lopende plannen’ beter een clustering van kwaliteiten kunnen worden ingevoegd als
tussenstap� Bij de Horstermeerpolder nam de excursie een halve dag in beslag� Die
was zoals gezegd zeer functioneel� Bovendien zijn interventies in de fase waarin dit
gebied verkeert nog niet direct aan de orde� 
Een hele dag met een zeer goed ‘gestroomlijnd’ programma lijkt een minimum ver�

�



eiste om de operationalisering van ruimtelijke kwaliteit volgens de formule van de
practica een kans te geven�

Dan nog blijft het de vraag hoe het begrip ruimtelijke kwaliteit in de praktijk van een
planningsproces goed tot z'n recht kan komen� De werkelijkheid is veel rommeliger
dan een practicum ruimtelijke kwaliteit� Ruimtelijke kwaliteit komt vaak pas aan het
eind van het proces bij de vraag "wie betaalt de extraatjes" aan de orde�  

BBOOXX  ��      VVaann  ccuummuullaattiieevvee  aattttrraaccttiiee  nnaaaarr  eeeenn  hhyyddrroollooggiisscchh  ssmmuullppaarraaddiijjss::  
ddee  mmaattrriixx  iinn  tthheeoorriiee  eenn  pprraakkttiijjkk

Hoe is de matrix ingevuld? Waar liggen de accenten? Hoe verhoudt het invullen van
de matrix tijdens de practica zich met de ideeën van de onderzoekers die de matrix in
theorie hebben uitgewerkt? Het idee achter de matrix is dat het combineren van ont�
werpcriteria met belangen de discussie verrijkt� Maakt de praktijk deze ambitie waar?
We gaan kort de vier profielen langs� 

EEccoonnoommiisscchh  pprrooffiieell
Het zwaartepunt bij het invullen van de matrix ligt bij de combinatie "economisch
belang" en "gebruikswaarde"� Hier zijn �	 concrete invullingen aan gegeven tegen ��
bij "belevingswaarde" en �
 bij "toekomstwaarde"� Onder de noemer gebruikswaarde
worden opvallend veel opmerkingen gemaakt rond ligging bereikbaarheid en netwer�
ken� Dit is geheel in lijn met de theoretische invulling van de matrix� Een verschil is
wel dat de onderzoekers zich strikt beperken tot een ruimtelijk�economische invul�
ling terwijl de deelnemers aan de practica ook meer algemene economische onder�
werpen � of kwaliteiten � aandragen zoals werkgelegenheid en de mogelijkheid om
een inkomen te verdienen� Wat verder opvalt is dat lastige abstracte begrippen zoals
allocatie�efficiency agglomeratie en cumulatieve attractie vaak letterlijk herhaald
worden� Deze begrippen spreken dus wel aan maar het  is kennelijk moeilijk daar ter
plekke in korte tijd een concrete invulling aan te geven� 

Multifunctionaliteit als kwaliteit komt ook redelijk vaak aan de orde � het tegendeel
functiescheiding overigens ook� Bij gebruikskwaliteit komen we een aantal concrete
voorbeelden tegen van "multi purpose" zoals de onderzoekers het in de matrix
genoemd hebben� Ook een hoge belevingswaarde bijvoorbeeld een aantrekkelijk
landschap als basis voor economische activiteiten duikt regelmatig op in de practica�
Evenals de opmerking dat functies bijvoorbeeld bedrijvigheid en woongenot elkaar
ook in de toekomst onderling moeten versterken� Zo is er dus wel een link tussen
ruimtelijke kwaliteit en meervoudig ruimtegebruik te bespeuren in de economische
profielen die in de vier practica gemaakt zijn�   

EEccoollooggiisscchh  pprrooffiieell
Je zou misschien verwachten dat het accent in de practica op het snijvlak van "ecolo�
gisch belang" en "toekomstwaarde" ligt� Dit is niet het geval� "Belevingswaarde"
noteert de meeste opmerkingen (	�) gevolgd door "gebruikswaarde" (�	) en "toe�
komstwaarde" (��)� De opmerkingen variëren van het benoemen van mooie natuur�
en landschappen in het gebied tot algemene kenmerken als rust ruimte en afwisse�
ling� Geheel in overeenstemming met de conceptuele opzet van de matrix� 
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CCoonncclluussiiee
Het lijkt erop dat de matrix goed werkt als inspiratiebron en dat het combineren van
ontwerpcriteria met belangen een goede ingang biedt voor het concreet benoemen
van ruimtelijke kwaliteit� Op basis van andere ervaringen zou je wellicht verwachten
dat economie geassocieerd wordt met gebruikswaarde sociaal/cultureel met bele�
vingswaarde en ecologie met toekomstwaarde maar dat is in de practica niet
gebeurd� Alle cellen van de matrix zijn goed gevuld� Het aantal gemaakte opmerkin�
gen per ontwerpcriterium en per cel loopt wel uiteen � gebruikswaarde scoort het
hoogst toekomstwaarde het laagst � maar de verschillen zijn niet zo groot�
Gebruikswaarde is ook wat gemakkelijker te benoemen dan toekomstwaarde� De
deelnemers aan de practica hebben de neiging de begrippen wat ruimer op te vatten
dan de onderzoekers� En dat klopt ook wel: in een analytische exercitie werk je strak�
ker dan in een workshop waarin inspiratie en associatie de boventoon voeren�
Bovendien was het geenszins de bedoeling om de deelnemers te beperken in hun den�
ken over kwaliteit� In tegendeel ze mochten de matrix ook uitbreiden of wijzigen� In
geen van de practica is dit gebeurd�

��

Het milieu moet goed zijn anders verliest een gebied z'n gebruikswaarde� Zo is
gebruikswaarde uitgewerkt door de onderzoekers� De praktijk is dat practicadeelne�
mers niet alleen met defensieve maar ook met actieve opmerkingen komen: "maak
groene vingers in de stad" of "rivierengebied biedt geweldige kans voor aaneengeslo�
ten grote gebieden met hoge natuur�en landschapswaarden"� Met andere woorden:
pas meervoudig ruimtegebruik toe door beter gebruik te maken van de natuur�

Onder het kopje "toekomstwaarden" benoemt men in de eerste plaats de voorraden
en ecosystemen in het gebied� Andere aandachtspunten hebben te maken met het
functioneren van ecosystemen: robuustheid en veerkracht herstel dynamiek�

CCuullttuurreeeell  pprrooffiieell
In het cultureel profiel ligt het zwaartepunt bij de opmerkingen over
"gebruikswaarde"� Daar zijn er �� van gemaakt tegen �
 over belevingswaarde en ��
over toekomstwaarde� Onder "gebruikswaarde" vinden we hele algemene opmerkin�
gen als "diversiteit" "toegankelijkheid" en "eigenheid" die van een zelfde orde zijn als
die in de conceptuele matrix zij het dat het scala in de praktijk wat breder is dan in
de theorie� Daarnaast concrete invullingen: van het zicht vanaf de dijk in Zwolle tot
de Arnhemse modeacademie� Het beter zichtbaar of beleefbaar maken van de kwa�
liteiten in het gebied zodat er meer te beleven valt wordt verschillende malen
genoemd bij "belevingswaarde" (ook in de andere profielen trouwens)� Meervoudig
ruimtegebruik komen we tegen in combinaties van cultuurhistorie en recreatie van
landschap en recreatie en ook van water(berging) en recreatie culminerend in een
hydrologisch smulparadijs�

SSoocciiaaaall  pprrooffiieell
Ook in dit profiel zijn de invullingen van  "gebruikswaarde" in de meerderheid (	�)
gevolgd door "belevingswaarde" (�	) en "toekomstwaarde" (�
)� In de conceptuele
matrix ligt de nadruk op de sociale rechtvaardigheid van de ruimtelijke verdeling van
voorzieningen� Deelnemers aan de practica vatten het sociale belang wat ruimer op
met aandacht voor het "wij�gevoel" verbondenheid en saamhorigheid� 



��  RRuuiimmtteelliijjkkee  kkwwaalliitteeiitt  aallss  pprroocceess

De ervaringen met het gebruik van de matrix ruimtelijke kwaliteit zijn bemoedigend�
Met name in de startfase van een planningstraject kan de matrix steun en overzicht
bieden bij het formuleren van strevingen van verschillende doelgroepen� Deze formu�
leren ruimtelijke kwaliteit zowel in zeer abstracte termen als ook in de vorm van
gebiedsgerichte kenmerken� Soms wordt zelfs ruimtelijke kwaliteit geformuleerd als
gewenste concrete uitvoeringsprojecten� Dat is precies de richting waarin we bij de
operationalisering van ruimtelijke kwaliteit zouden moeten gaan� Gebleken is echter
dat de sprong van meer algemene kwaliteiten naar projectgerichte interventies te
groot is� Tijdens die sprong raakt men de zo systematisch met de matrix verzamelde
kwaliteitsstrevingen kwijt� Er is daardoor geen garantie meer dat de basale strevingen
ook werkelijk worden gerealiseerd� Het is mede om die reden dat  het "Inspiratieboek
Ruimtelijke kwaliteit" (Snelders et al� ����) adviseert om te beginnen bij ‘gebiedskwa�
liteit’ gericht op de langere termijn� Op basis daarvan zou ‘projectkwaliteit’ moeten
worden geformuleerd� Dit voorkomt dat ruimtelijke kwaliteit afhankelijk wordt van
korte termijn haalbaarheidsfactoren zoals nu bij het realiseren van meervoudig ruim�
tegebruik vaak het geval is� 
Door onderscheid te maken tussen ‘gebiedskwaliteit’ en ‘projectkwaliteit’ wordt inge�
speeld op de volgorde in het proces van planning en ontwerp� We willen dat onder�
scheid overnemen en er twee stappen aan toevoegen: aan de voor en de achterkant
van het proces� 
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KKwwaalliitteeiitt  ccoonnccrreeeett  mmaakkeenn  iinn  vviieerr  ffaasseenn

De iinniittiiaattiieeffffaassee is de fase van het zoeken naar waarden doelen en strevingen die
belangrijk worden geacht voor de ontwikkeling van een gebied op de langere termijn�
Het is de fase van dromen en ambities van kwaliteit die verleidt� In de ideale situatie
is het initiatief zo aantrekkelijk dat potentiële deelnemers er vanzelf op afkomen�
Vertelkracht is belangrijk om het enthousiasme over te dragen in woorden en in
beelden� De factor tijd speelt daarbij een belangrijke rol want enthousiasme is niet
eeuwig houdbaar� 
Het gaat in deze fase om globale ontwikkelingsrichtingen �beelden en om ruimtelijke
karakteristiek� Daarbij blijkt de matrix een belangrijke rol te kunnen spelen� De opga�
ve is ervoor te zorgen dat de totale kwaliteit meer is dan de som der delen; meer dus
dan strikt noodzakelijk is� Kenmerkend voor deze fase is dat de uitkomst ervan onze�
ker is; het is belangrijk om daarvoor open te staan� Ook is het van belang om te zor�
gen voor een goede kwaliteit van het substraat waarop ideeën tot bloei komen� In de
initiatieffase moet in grote lijnen al een beeld ontstaan van het gewenste toekomstig
gebruik en de sfeer van het betreffende gebied� Ook de relatie van het gebied met
zijn omgeving is daarbij belangrijk� Het resultaat kan zijn dat een programma van
eisen voor gebiedsontwikkeling wordt opgesteld� Soms wordt binnen de initiatieffase
een verkenning uitgevoerd waarin het hele proces  tot en met de gebruiksfase door�
lopen wordt� In de Horstermeerpolder zijn hiermee goede ervaringen opgedaan� Dan
komt dus ook in globale zin al technische haalbaarheid en de financiering aan de orde�
Voor een goede overdracht naar de volgende fase zou je het "dakpanmodel" kunnen
hanteren met een kleine overlap van de initiatief� en de planfase� Met een goede
cliffhanger aan het eind van de initiatieffase�

Op basis van een  programma van eisen wordt in de ppllaannffaassee onderzocht welke kwa�
liteiten in een gebied kunnen worden gebruikt en ontwikkeld al of niet in combinatie
met elkaar� Inzicht in de identiteit van een plek is een voorwaarde� Er worden inrich�
tingsprincipes geformuleerd en structuurbeelden geschetst� Daarnaast is een visie op
ontwikkelingsmogelijkheden op de langere termijn nodig� Daarbij zullen de diverse
doelkwaliteiten met elkaar geconfronteerd en gecombineerd worden in ruimtelijke
structuurbeelden� Deze tweede stap mondt uit in een masterplan een vlekkenplan of
een structuurvisie� Maar ook een beeldkwaliteitsplan of een bestemmingsplan zijn
plannen die een visie geven op het ontwikkelen van gebiedskwaliteiten� De intentie
moet zijn om alle belanghebbenden bij de plannen te betrekken� Bovendien is repre�
sentativiteit en diversiteit van de deelnemers belangrijk� 
Het is aan te raden in de planfase al zaken uit te voeren zodat de betrokkenen wordt
getoond dat het menens is en draagvlak voor de uitvoeringsfase wordt gecreëerd�
Daarmee wordt bovendien aangegeven dat planfase en uitvoeringsfase geleidelijk in
elkaar overlopen� Gebiedskwaliteit vraagt om langlopende uitvoeringsprojecten die de
structuur van de ruimte vorm geven� Water infrastructuur en groen zijn daarbij
bepalende factoren�  

In de uuiittvvooeerriinnggssffaassee die daarna volgt worden inrichtingsvoorstellen uitgewerkt en
projecten geformuleerd� De interventies en transformaties die daarbij worden voorge�
steld voegen gebruikswaarde belevingswaarde en toekomstwaarde toe aan het
gebied voortbouwend op de gesignaleerde gebiedskwaliteit� Vormgeving en haal�
baarheid zijn daarbij belangrijk� De Erasmusbrug als dure maar zeer waardevolle
trekker van de Kop van zuid� Kwaliteit blijkt een prijs te hebben maar ook geld op te
leveren� Vernieuwend denken bij het vinden van oplossingen is daarvoor nodig� In
deze fase moeten alle goede intenties van de initiatieffase en de planfase worden
waargemaakt� Dat vraagt vaak veel overtuigingskracht en het accepteren van risico’s�
Een belangrijke voorwaarde voor succes is dat de concretisering en vormgeving van
kwaliteit goed aansluit op het enthousiasme van de direct betrokkenen: de boeren de
bewoners de beheerders en ook de bezoekers van het gebied� Beter een landschappe�
lijk goed herkenbare kreek als natuurzone ontwikkelen dan een doorwrochte maar
moeilijk herkenbare inventarisatie van verspreide ecologische kwaliteiten als basis
voor beleid� Deze fase mondt uit in concrete inrichtings� en bouwprojecten waarbij
ook ‘niets doen’ een concrete en soms moeilijk te realiseren ‘ingreep’ is� Daarbij moet
worden bedacht dat de uitvoeringsfase vaak vele jaren in beslag neemt�

��



��

FFaassee
PPllaannnniinnggsspprroocceess

TTyyppee  kkwwaalliitteeiitt KKwwaalliitteeiitt  vveerrttaalleenn  iinn:: SSttaappppeenn::

Initiatieffase PROGRAMMAKWALITEIT
‘Streven’ staat centraal

waarden
doelen
strevingen
richting 
beelden
kenmerken

� Matrix ruimtelijke 
kwaliteit: ingevuld

� Kwaliteitsprofielen

� Programma van 
eisen

Planfase GEBIEDSKWALITEIT
‘Plannen’ staat centraal

uitgangspunten
ordeningsprincipes
visie
plan
functies 
structuren
concepten

� Inventarisatie
bestaande 
gebiedskwaliteit

� Ontwikkelingsvisie
ruimtelijke kwaliteit

	 Ruimtelijk plan

Uitvoeringsfase PROJECTKWALITEIT
‘Maken’ staat centraal

specifieke locaties 
transformaties
inrichtingsmaatregelen 
bouwwerken
vormgeving
economische en 
sociale regelingen


 Specificatie 
kwaliteitseisen

� Schetsontwerp

� Bestek

Gebruiksfase GEBRUIKSKWALITEIT
‘Beleven’ staat centraal

beleving
gebruiksregels
voorzieningen
handhaving 
onderhoud

�� Beheersivisie

�� Gebruiks� en    
belevingsonderzoek



Technische problemen komen echter meestal pas op het (aller)laatste moment aan
het licht� Mooie en door alle partijen ondersteunde plannen blijken dan toch niet
haalbaar te zijn� Het goed op elkaar afstemmen van delen van het plan is essentieel
voor de kwaliteit van het eindresultaat�

In de ggeebbrruuiikkssffaassee wordt duidelijk of alle intenties plannen en ingrepen ook leiden
tot kwaliteit die de gebruiker herkent en waardeert� De beleving van kwaliteit wordt
daarbij steeds belangrijker (Van Vliet ���� Visser ����)� Men moet ruimtelijke kwa�
liteit kunnen zien en voelen� Onderhoud en beheer van de ruimte is nodig om kwa�
liteit in stand te houden en ontwikkelingsruimte te bieden� Dat laatste is een voor�
waarde� Kwaliteit moet immers vaak groeien in en tijdens het gebruik� Pas als mensen
en natuur bezit gaan nemen van de ruimte ontstaat levende kwaliteit� De plannen en
projecten uit de vorige fasen moeten daarom voldoende flexibiliteit hebben en ruimte
bieden aan gebruikers en beheerders om kwaliteit zelf in te vullen en vorm te geven�
Of zij dat ook werkelijk gaan doen kan van veel onvoorziene factoren afhangen�
Toeval speelt een rol maar ook het nauwlettend volgen van gebruik en belevings�
onderzoek is nodig (Meeuwsen/Schoorlemmer ����)� Maar ook iemands ‘tijd�ruimte�
geschiedenis’ is bepalend voor de beoordeling van ruimtelijke kwaliteit� Verder komt
de vraag naar voren in hoeverre gebruik en beleving van ruimtelijke kwaliteit te kop�
pelen is aan bepaalde leefstijlen� En: "Hoe worden combinaties van leefstijlen of juist
spanningen tussen leefstijlen zichtbaar?"
Het operationaliseren van ruimtelijke kwaliteit vanuit gebruikersperspectief kan
eigenlijk pas goed plaatsvinden aan de hand van concrete situaties�  
Deze fase resulteert in beheers� en aanpassingsplannen� Wanneer daarbij wordt gesig�
naleerd dat het gebrek aan de gewenste ruimtelijke kwaliteit een structureel pro�
bleem gaat vormen is het tijd voor een nieuwe initiatieffase� 

In de loop van het planproces verandert dus de benaderingswijze van ruimtelijke kwa�
liteit� We zouden dat kunnen accentueren door te spreken van programmakwaliteit
gebiedskwaliteit projectkwaliteit en gebruikskwaliteit� Daarbij ligt het accent achter�
eenvolgens op streven plannen maken en op beleven� Dit onderscheid geeft aan dat
het realiseren van ruimtelijke kwaliteit een bouwwerk is dat een stevig fundament
moet hebben in het denken over doelen een sterke constructie door structuurplan�
ning durf en elan bij de uitvoering en ten slotte speelruimte voor gebruikers�
Eigenlijk gaat het daarbij steeds om een en dezelfde ruimtelijke kwaliteit zij het
steeds bezien door een andere bril en vaak ook door andere personen� Grofweg ver�
schuift het accent van onderzoekers via planners en ingenieurs/projectontwikkelaars
naar gebruikers� Toch is het zaak ruimtelijke kwaliteit steeds als een en dezelfde rode
draad te zien gedurende het gehele proces� Alleen door deze rode draad van het begin
tot het einde te volgen is ruimtelijke kwaliteit te operationaliseren� Beginnen we met
projectkwaliteit dan is het risico groot dat dit niet strookt met gebiedskwaliteit of
met daaronder liggende doelkwaliteit� In de praktijk komt dit vaak voor bijvoorbeeld
wanneer een geïnspireerde ondernemer en een daadkrachtig bestuurder elkaar vinden
in een projectplan� Ook dan is het wenselijk twee stappen terug te zetten en de vraag
te stellen of dit plan strookt met het programma van en met de specifieke kwaliteiten
van de plek en zijn omgeving� Ook wordt tegenwoordig vaak betoogd dat we zouden
moeten uitgaan van gebiedskwaliteiten in plaats van programma's� Als ingang voor
denken over ruimtelijke kwaliteit kan dat zeker geen kwaad wanneer ook daarbij de
stap terug naar de waarden en strevingen wordt gemaakt�
Waar we het denken over ruimtelijke kwaliteit beginnen is dus niet belangrijk als uit�
eindelijk maar alle vier de stappen in het denkproces worden betrokken�

MMeeeerrvvoouuddiigg  rruuiimmtteeggeebbrruuiikk
Wanneer komt nu meervoudig ruimtegebruik in beeld bij deze benadering? Zoals het
woord als aangeeft gaat het uiteindelijk om het gebruik� De realisering vindt dus in de
gebruiksfase plaats en daarom zal de definitie van meervoudig ruimtegebruik ook
steeds daarop moeten worden gericht� Dat laat onverlet dat in alle vier de fasen zin�
vol is om te bezien of meervoudig ruimtegebruik kwaliteitswinst oplevert:
� programmafase: bv: intensivering harmonisering (dubbeldoelen)
� planfase: bv: functiemenging� In deze fase fungeert meervoudig ruimtegebruik als

��



smeerolie voor het proces� 
� projectfase: bv: verticaal bouwen/stapelen van functies dubbelfinancieren van pro�
jecten (rood�voor�groen etc) meer partijen bij uitvoering betrekken stapelen van
belangen (draagvlakverbreding) 
� gebruiksfase: bv: diversiteit gebruiksvormen vergroten verlenging gebruiksduur�
Steeds zal echter in de gebruiksfase pas blijken of de strevingen plannen en projec�

ten ook werkelijk effect sorteren� Een park met zowel een natuurfunctie als een
recreatiefunctie zal niet meervoudig worden gebruikt als de gebruiker het er '‘eng"
vindt of als het park niet goed bereikbaar is� 
De relatie tussen meervoudig ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit is bovendien

niet altijd rechtevenredig zoals al vele auteurs hebben benadrukt� Som kan ruimte�
lijke kwaliteit gediend zijn met extensivering scheiding van (kwetsbare) functies en
met enkelvoudige inrichting� De gewenste diversiteit van de ruimte vraagt om diffe�
rentiatie van drukke multifunctionele en rustige monofunctionele plekken� 
Voor meervoudig ruimtegebruik geldt dus als stelregel: in ieder fase van het denk�

proces bekijken of er kwaliteitswinst mee te behalen is en de gebruiksfase als toet�
steen hanteren�   

DDeeeellnneemmeerrss  aaaann  hheett  pprroocceess

Het betrekken van alle stakeholders (of vertegenwoordigers daarvan) bij het denk�
proces brengt het denkproces tot leven� Er zullen gedurende het planproces andere
getalsverhoudingen tussen de groepen ontstaan� Voorkomen moet worden dat de
vier fasen worden gemonopoliseerd door respectievelijk onderzoekers planners uit�
voerders en gebruikers� Het gaat daarbij niet om ‘vertegenwoordiging’ van belangen
maar om een inhoudelijke inbreng� Door mensen om hun persoonlijke inbreng te vra�
gen kunnen zij vrijer reageren zonder hun achtergrond te verloochenen� Het is wel
van belang dat de bevindingen in het proces en niet aan de zijlijn tot stand komen�
Dan kun je de deelnemers wel vragen zich wat los te maken van hun mandaat maar
vrijblijvend kan (en mag) het niet zijn� 

Gebleken is dat ook in de initiatieffase gebruikers zeer goed overweg kunnen met de
matrix ruimtelijke kwaliteit wanneer zij voldoende ruimte krijgen voor een eigen
interpretatie� Daarbij geven zij tevens invulling aan het fundamenteel subjectieve
karakter van ruimtelijke kwaliteit: ruimtelijke kwaliteit is dat wat wij als zodanig aan�
merken� (NB: In die zin zijn de "zeven criteria van Pronk" ook een uitstekende
illustratie van dit subjectieve karakter en zou ieder volgende minister goed moeten
nadenken of hij deze criteria ook als leidraad wil nemen)�

DDee  mmaattrriixx  aallss  bbaassiiss
De matrix heeft bewezen een goed startblok te kunnen vormen voor discussie over
ruimtelijke kwaliteit� De door Hooimeijer cs ingevulde begrippen zijn zeker niet alge�
meen toepasbaar maar kunnen wel aanzetten tot denken� Het invullen van de matrix
levert heipalen voor de fundering van het denken over ruimtelijke kwaliteit� Op die
palen wordt vervolgens een structuur van ‘kwaliteitsprofielen’ gebouwd als eerste
stap naar een eigen inhoudelijke agenda� De opstelling van een programma van eisen
is de derde stap en completeert het fundament voor ruimtelijke kwaliteit� Iedere vol�
gende stap dekt de vorige min of meer af� De daarbij gebruikte schema’s verdwijnen
uit het zicht maar kunnen zeer wel weer tevoorschijn worden gehaald wanneer men
verderop vastloopt of het gehele traject nog eens opnieuw wil doorlopen�

�	



		  CCoonncclluussiieess  eenn  aaaannbbeevveelliinnggeenn

KKwwaalliitteeiitt  iiss  mmoottiivveerreenndd

� Praten over kwaliteiten op de langere termijn heeft een depolariserend effect
omdat de discussie wordt gericht op wat mensen motiveert en ontroert niet op wat
ze ontmoedigt en ergert�

� Het is aan te bevelen enthousiaste vertegenwoordigers van alle belanghebbenden
(boeren bewoners beheerders bezoekers) vanaf het begin te betrekken bij het den�
ken en discussiëren�

� Te veel institutionele binding van deelnemers aan practica is fnuikend voor een
brainstorm over ruimtelijke kwaliteit� Deelnemers moeten vrij zijn hun eigen visie te
geven zonder hun achtergrond te hoeven verloochenen�

DDee  mmaattrriixx  bbiieeddtt  eeeenn  bbrruuiikkbbaaaarr  ddeennkkkkaaddeerr  

� Mensen zitten vol ideeën en wensen� De matrix kàn een inspiratiebron vormen en
dienen als kader voor het denken bij het formuleren van die ideeën en strevingen� De
matrix geeft daarbij een denkkader dat compleet is en toch niet onnodig complex�

� De matrix inspireert niet vanuit zichzelf en kan zelfs als een knellend keurslijf erva�
ren worden� Een vrije interpretatie van de matrix is nodig� Ook is het gewenst om de
verschillende onderdelen van de matrix met simpele en beeldende voorbeelden tot
leven te brengen�  

� Potentiële spanningen en keuzevraagstukken maar ook coalities op het niveau van
waarden en strevingen worden nog onvoldoende zichtbaar gemaakt (doelkwaliteit)
waardoor principiële keuzes achterwege blijven�

� Door ideeën en strevingen te clusteren ontstaat een eerste rudimentaire agenda
voor planvorming� Met dergelijke "kwaliteitsprofielen" kunnen reeds bestaande agen�
da’s worden getoetst en uitgebreid� Zij kunnen ook dienen als basis voor het opstellen
van een programma van eisen voor planvorming en ontwerp�

HHeett  ggeehheellee  ppllaannnniinnggsspprroocceess  iiss  ddee  pprraakkttiijjkk

� Bij het uitwerken van ideeën over kwaliteit in de richting van interventies worden
vaak te grote sprongen gemaakt� Daardoor raakt de link met de kwaliteitskenmerken
snel zoek� In de loop van het proces gaan dan andere motieven � vaak meer sectorale
doelen of ad�hoc geformuleerde concepten � als leidraad dienen�

� Om ruimtelijke kwaliteit werkelijk als leidraad van het denken over ruimtelijke ont�
wikkeling te gebruiken is het nodig om in alle fasen van het planningsproces aan�
dacht te besteden aan ruimtelijke kwaliteit� Daarbij kunnen ten minste vier fasen
worden onderscheiden: de initiatieffase de planfase de projectfase en de gebruiksfa�
se�

� Ruimtelijke kwaliteit is alleen duurzaam als het steunt op bewuste kwaliteitskeuzen
in een voorgaande fase� Denken over kwaliteit is een cyclisch proces waarbij we
steeds opnieuw bij "AF" moeten starten� 

� Het in praktijk brengen van ruimtelijke kwaliteit moet worden afgestemd op de ver�
schillende fasen van het planningsproces� Een practicum ruimtelijke kwaliteit kan in
alle fasen een zinvolle (zij het steeds andere) handreiking bieden voor het nadenken
over ruimtelijke kwaliteit� 

�




MMeeeerrvvoouuddiigg  ggeebbrruuiikk  aallss  eeiinnddrreessuullttaaaatt  

� Meervoudig ruimtegebruik komt in eerste instantie aan de orde op het niveau van
visies en plannen (gebiedskwaliteit) Bv: "een hoge belevingswaarde van het agrarisch
gebied maakt verbrede landbouw kansrijk"; of "groen en water dienstbaar stellen aan
de woonkwaliteit in de wijk"� 

� Meervoudig ruimtegebruik wordt pas gerealiseerd op het niveau van gebruikskwa�
liteit� Pas dan wordt duidelijk of alle strevingen plannen en projecten effect hebben�

� Het combineren van kwaliteiten uit verschillende cellen in de matrix een aankno�
pingspunt bij het zoeken naar kansen voor meervoudig ruimtegebruik:

OOrrggaanniissaattiiee  eenn  wweerrkkwwiijjzzee

� Werken aan de ruimtelijke kwaliteit van de toekomst kan niet letterlijk en figuurlijk
op een achternamiddag plaatsvinden maar vraagt om voldoende tijd rust en een
goed doordachte organisatie� 

� Het proces van planning en uitvoering is lang en er kan veel mis gaan onderweg�
Naast een (al regelmatig aanwezige)  supervisor voor vormgevingszaken kan ook
worden gedacht aan supervisors die  duurzaamheid en cultuurhistorie gedurende het
gehele proces in de gaten houden� 
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Dauvellier Peter (����) Kanprofiel; Discussienota naar aanleiding van het
Hagbiforum�practicum Ruimtelijke Kwaliteit en het Stedelijk Netwerk Arnhem�
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BBiijjllaaggee  ��  

PPrrooggrraammmmaa  eenn  oorrggaanniissaattiiee  vvaann  ddee  pprraaccttiiccaa  
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Datum Duur Programmaonderdelen Organisatie

KKnnooooppppuunntt
AArrnnhheemm��NNiijjmmeeggeenn
((KKAANN))


/��/���� � dag � Brainstorm kwaliteiten
� Lopende plannen inventariseren
� Nieuwe interventies benoemen

Habiforum; NIROV Stedelijk
Netwerk KAN;
Locus; Alterra Dauvellier
Planadvies

BBuuuurrttsscchhaapp  ZZwwoollllee ��/�/���� �/� dag � Brainstorm kwaliteiten
� Kwaliteitsprofielen
opstellen/bespreken
� Kansen en bedreigingen aangeven

Habiforum; NIROV
Projectteam Buurtschap Tussen
Zwolle en de IJssel; Dauvellier
Planadvies

LLeeiiddeenn��NNoooorrdd ��/	/���� �/� dag � Brainstorm kwaliteiten
� Interventies benoemen
� Bundelen interventies

Habiforum; NIROV Locus;
Gemeente Leiden

HHoorrsstteerrmmeeeerr��
ppoollddeerr

�/�/���� � dag � Excursie in het gebied
� Brainstorm kwaliteiten
� Kwaliteitsprofielen
opstellen/bespreken

Habiforum; NIROV
Accanto; Dauvellier Planadvies



BBiijjllaaggee  ��

VVoooorrbbeeeelldd  vvaann  eeeenn  kkwwaalliitteeiittsspprrooffiieell  vvoooorr  hheett  KKAANN��ggeebbiieedd
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BBiijjllaaggee  ��      GGeennooeemmddee  kkwwaalliitteeiittsskkeennmmeerrkkeenn  ppeerr  pprraaccttiiccuumm
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KAN Economisch profiel Sociaal Profiel Ecologisch profiel Cultureel profiel

Initiatieffase A diversiteit bedrijvig�
heid en nieuw inter�
nationaal imago van
economie
B Kwaliteit van infra�
structuur 

A diversiteit woonmi�
lieus
B Mix van wonen en
werken van leeftijds�
groepen en gezinsfa�
sen
C Kan moet menselijk
schaal behouden

A Ontwikkelen van
robuuste en toeganke�
lijke natuur als woon�
omgeving
B gevaarlijke situaties
saneren

A Diversiteit aan
voorzieningen geeft
keuzevrijheid
B Nieuwe (id)entiteit
van KAN
C Cultureel erfgoed
landelijk gebied

Planfase A� Meer informatiege�
richte bedrijven 
A� Meer multifunctio�
nele bedrijventerrei�
nen (MR)

A ook suburbaan
gebied moet bijdrage
leveren aan sociale en
culturele diversiteit
(MR)

A extra ruimte voor
de rivier ecologisch
benutten� (MR)
B "deadzones" aan�
pakken

A ook suburbaan
gebied moet bijdrage
leveren aan sociale en
culturele diversiteit
(MR)
B� van productie� naar
informatie�economie
B� meer diversiteit
van centrumvoorzie�
ningen in Elst
C� Instorting land�
bouw als afzonderlijke
opgave

Uitvoeringsfase B� Lightrail van
Zevenaar en Dieren
naar Mook

Gebruiksfase

Noten:
�) Op niveau � gaat de interpretatie van de genoemde waarden een grote rol spelen: vertalen van waarden naar
concepten het domein van de ontwerper�
�) Meervoudig ruimtegebruik komt op niveau � tot uitdrukking
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BUURTSCHAP 
ZWOLLE

Economisch profiel Sociaal Profiel Ecologisch profiel Cultureel profiel

Initiatieffase A direct af te rekenen
recreatief/agrarisch
gebruik (hard/zake�
lijk)
B emotie: af te reke�
nen gevoel (soft)
C goed functioneren�
de omgeving
(voorwaarden voor A
en B)

A genieten van rust
ruimte en landschap
B samenhang en ont�
moeting
(verbondenheid van
mensen met elkaar)
C toegankelijkheid

A beleving van een
afwisselend landschap
vlak bij de stad
B robuust ecosysteem
met grote diversiteit
C schoon milieu als
basisvoorwaarde

A Behouden
contrasten streekei�
genheid en erfgoed 
B te weinig betrok�
kenheid en democra�
tie vormt risico

Planfase A tal van ideeën en
plannen: strandje
speeltuin skateroutes
etc�
C onderlinge verwe�
ving/ versterking van
functies (MR)

A in stand houden tra�
ditionele waarden
C vrij gebruik en toe�
gang voor bewoners
en burgers handha�
ven ( geen entree) 

A� Buffergebied tus�
sen stad en IJssel 
A� natuur in de
bebouwing aanleggen
B� vergroten natuur�
waarde binnendijks
B� herstel dynamisch
rivierensysteem

A bestaande waarden
nieuwe betekenis
geven (zingeving)
B�  wensen van ver�
schillende (culturele)
groepen in plannen
Inpassen (MR)
B� toegankelijkheid
vergrote

Uitvoeringsfase

Gebruiksfase



��

LEIDEN�NOORD Economisch profiel Sociaal Profiel Ecologisch profiel Cultureel profiel

Initiatieffase A versterken soc/econ�
positie van de wijk
B speelruimte voor
eigen initiatief van
bewoners
C bereikbaarheid
D uitstraling van
‘gewone wijk’
E flexibiliteit planvor�
ming

A verscheidenheid van
woonvormen voor alle
bevolkingsgroepen
B zorgzaamheid
saamhorigheid gebor�
genheid
C zelfredzaamheid
D schoon en sociaal
veilig

A groen en water dra�
gen bij aan hoog�
waardige woonmilieus

A verscheidenheid en
multiculturele broed�
plaats

Planfase A kantoorontwikke�
ling bij
Groenoordhallen
B� combinatie van
werken en wonen
(MR)
B� publieksfuncties op
begane grond van
kantoren (MR)  
C barrières in ontslui�
ting opheffen 

A meer variatie in
prijsklassen wonen en
combinaties (bv�
wonen/zorg)
(MR)
B ontmoetingsplaats
van en voorzieningen
voor alle
culturen/bevolkings�
groepen
B/C/D actief buurtbe�
heer opzetten vlie�
gende kiep organise�
ren wijkagent nieuwe
stijl
D beter schoonmalen

A groenblauwe ver�
binding vormgeven als
aangeklede kade niet
als barrière

A bestaande waarden
nieuwe betekenis
geven (zingeving)
B�  wensen van ver�
schillende (culturele)
groepen in plannen
Inpassen (MR)
B� toegankelijkheid
vergrote

Uitvoeringsfase C overkluizing W�de
Zwijgerlaan
? maak entree van de
stad aantrekkelijker
(nabij Zijlbrug)

A voormalig spoor�
wegtracé als basis
voor groene zone

A nieuw poppodium
in kV�station

Gebruiksfase A/B/C/D versteviging
wijkraden

Noten
� sociale en economische problematiek zijn met elkaar vervlochten
� ecologisch belang is dienstbaar aan woonfunctie
� ecologisch en zeker cultureel profiel leveren weinig (nieuwe) kwaliteitsaspecten op� 
� veel ideeën voor interventies op niveau � � en ook � worden niet gekoppeld aan de profielen of kwaliteiten maar
als afzonderlijke suggesties voor kwaliteitsverbetering� Daarvan zijn achteraf ‘eigen’ clusters gemaakt� 
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HORSTERMEER�
POLDER

Economisch profiel Sociaal Profiel Ecologisch profiel Cultureel profiel

Initiatieffase A kleinschaligheid en
combinatie van
wonen werken en
bedrijvigheid (MR)
B  rust en weidsheid
als economische
potentie
C bescherming van
economische waarden
tegen wateroverlast 
D flexibiliteit in het
watersysteem
Vechtstreek

A eigen identiteit: 
B gevoel van vrijheid
C ruimte voor onder�
nemerschap
D wij�gevoel: sociale
structuur van elkaar
kennen en helpen
E openheid naar de
omgeving 

A rust en ruimte voor
bewoners en voor
natuur
B (natte) natuur
C duurzaam waterbe�
heer 

A kenmerkende diver�
siteit van landschap
en water
B bijzondere gebou�
wen

Planfase A behoud huidige
mogelijkheden
B ruimte voor passen�
de vormen van
(extensieve recreatie
creëren
C/D vergroten door�
ruimte voor waterber�
ging vinden

A gemêleerde samen�
stelling van bedrijven
huizen en bewoners
behouden
B weids uitzicht rust
en ruimte en moge�
lijkheden voor hobby
farming
C ruimte voor zelf in
te vullen combinatie
werken wonen
E� ontwerpen op gro�
tere schaal dan polder
E� samenwerken met
instanties

A behouden zichtlij�
nen en afwezigheid
van menselijke acti�
viteit
B creëren van grote
natuureenheid (���
ha) in de Vechtstreek:
open en nat met
vochtige weilanden
C waterbeheer richten
op tegengaan van
maaivelddaling en
aantasting van
natuurwaarden in de
omgeving van de
Horstermeerpolder
(gebiedsvreemd
opp�water en lage
grondwaterstand)

A/B behouden van
diversiteit tijdens ver�
anderingen 

Uitvoeringsfase A onderdeel van
Nieuwe Hollandse
Waterlinie (schoots�
veld)
B Behouden van De
Horst Jachtlust en
Nera

Gebruiksfase




